
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
16. Rady města

konané dne 11.11.2019

Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - Gymnázium V. Makovského se sportovními 
třídami

Město Nové Město na Moravě obdrželo žádost  o poskytnutí individuální neinvestiční dotace od příspěvkové 
organizace Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě se sídlem L. Čecha 
152 , 59231 Nové Město na Moravě, na zajištění účasti šestičlenného družstva dívek a dvoučlenného doprovodu 
MS středních škol v přespolním běhu týmů, které se uskuteční ve dnech 18. - 23. dubna 2020 na Slovensku ve 
výši 45 000,- Kč. Žádost byla zaregistrovaná dne 30.10.2019 pod JID: MUNMNM/12471263/2019, žádost je 
předkládána k rozhodnutí. V případě, že se rozhodne RM tuto individuální žádost nepodpořit, je však třeba v 
souladu se zák. č. 250/2000, Sb. ve znění pozdějších předpisů, tuto skutečnost zdůvodnit.

§102 odst. 3 zákona o obcích

I. Rada města schvaluje
- poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši ... tis. Kč příspěvkové organizaci Gymnázium V. 
Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě se sídlem  L. Čecha 152, 592 31 Nové Město 
na Moravě, IČ: 48895512 na zajištění účasti šestičlenného družstva dívek a dvoučlenného doprovodu MS 
středních škol v přespolním běhu, které se uskuteční ve dnech 18. - 23. dubna 2020 na Slovensku, a za 
tím účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této neinvestiční dotace mezi městem 
Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a Gymnáziem V. Makovského se sportovními 
třídami Nové Město na Moravě jako příjemcem dotace.
-  rozpočtové opatření spočívající ve snížení odvětví finanční operace a navýšení odvětví sport a zájmová 
činnost o částku ... tis. Kč.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: Vzhledem k tomu, že došly dvě žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace 
s podobným zaměřením  (gymnázium  + SK NMNM) a k dispozici máme 
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částku ve výši 400 tis. Kč, doporučuje odbor ŠKSV  radě města 
poskytnout žadateli dotaci ve výši 45 tis. Kč tak, abychom vyhověli 
oběma žadatelům.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Město Nové Město na Moravě obdrželo žádost  o poskytnutí 
individuální neinvestiční dotace od příspěvkové organizace Gymnázium V. 
Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě se sídlem L. 
Čecha 152 , 59231 Nové Město na Moravě, na zajištění účasti 
šestičlenného družstva dívek a dvoučlenného doprovodu MS středních 
škol v přespolním běhu týmů, které se uskuteční ve dnech 18. - 23. 
dubna 2020 na Slovensku ve výši 45 000,- Kč. Žádost byla 
zaregistrovaná dne 30.10.2019 pod JID: MUNMNM/12471263/2019.
Vzhledem k tomu, že došly dvě žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace 
s podobným zaměřením (gymnázium  + SK NMNM) a k dispozici máme 
částku ve výši 400 tis. Kč, doporučuje odbor ŠKSV  radě města 
poskytnout žadateli dotaci ve výši 45 tis. Kč tak, abychom vyhověli 
oběma žadatelům.
Úhrada navrhované individuální neinvestiční dotace

Požadovaná individuální neinvestiční dotace by byla uhrazena z 
odvětví finanční operace, kde byla v rámci schvalování rozpočtu za 
tímto účelem vytvořena rezerva pro oblast sportu. V současné době 
je na rezervě částka ve výši 400 tis. Kč.

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost - gymnázium (Neveřejná)

Materiál projednán: finanční odbor

Přizváni:
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